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भारताच्या दक्षिणेला एक छोटंसं 
शहर होतं. त्यात लाल बाग नावाि ंएक 
मोठं उद्यान होतं.  



ककत्येक मैल दरूवरून लोक ततथे 
श्रमपररहारासाठी येत असत. सुट्टीच्या ददवशी 
लोक सहल काढून ततथे मौजमजा करत 
असत. भारतात लोक खपू मेहनत करतात, 
पण त्यांना सुट्टय्ादेखील भरपूर असतात.  

लोक ततथे तळ्यातील कमळाच्या पांढऱ्या 
शुभ्र पाकळ्यांिी उघडझाप बघत, रबरासारखी 
लवचिक रोपटी, चिकट रोपटी आणण कािघरातील 
नागमोड्या वेली बघत, पळसािी लाल शुष्क फुलं 
न्याहाळत, बागेत कारंजाच्या उडणाऱ्या 
पाण्यामध्ये बनणारे इद्रधनुष्य बघत.   



पण बहुतांशी लोक कुरणातील गवत 
कापणाऱ्याला पाहायला येत.  

ते काही गवत कापणारं नवीन, आधतुनक 
यंत्र नव्हतं. ते वेगाने गवत कापत नसे. 
खरंतर, ते यंत्र नव्हतंि. तो एक मेंढा होता. 
त्याि ंनाव होतं रमेश.  



दररोज सकाळी, सूयोदय झाल्यावर, रमेश 
कुरणाच्या एका कोपऱ्यापासून सुरुवात करत 
अस.े तो आपलं डोकं झुकवून जलमनीवर 
पसरलेलं गवत खात असे, कापत असे.  



सुट्टय्ांच्या ददवशी, तो खास पद्धतीने गवत  
खात अस.े तो बाहेरच्या मोठ्या वतुकळापासून 
गवत खायला सुरुवात करून आतमधील लहान 
होत जाणाऱ्या वतुकळांकड ेजात असे. शवेटी तो 
वतुकळांच्या कें द्रभागी पोहोित असे.  

काही वेळा, रमेश कें द्रभागापासून बाहेर 
कोपऱ्यांकड ेआणण बाजंुकड ेगवत खात जात 
अस.े शवेटी कुरणावर एक ताऱ्यािा आकार 
बनलेला ददसत असे. रमेशला आपल्या कामािा 
खपू अलभमान वाटत असे.  



सटु्टय्ांच्या ददवशी लोकांनी व्यत्यय आणल्यामळेु 
रमेशला गवत खायला फार वेळ लागत अस.े लोक 
त्याच्याजवळ येऊन त्याच्या पाठीवर हात थोपटत, दात 
काढून हसनू म्हणत, “रमेश!” बायका जवळ येऊन त्यािं 
डोकं कुरवाळत आणण हसनू म्हणत, “रमेश!” मग काही 
मलु ंयेत आणण त्याच्या पाठीवर िढून सावकाशपणे 
त्याला िालवत. त ेहसत-णखदळत ओरडत, “रमेश!” 

रमेश! 

रमेश! 

रमेश! 

रमेश! 



रमेश! 

रमेश! 

रमेश! 

या लोकांपैकी एकाि ंनाव होतं, राजेंद्र. त्याच्या 
बायकोि ंनाव होतं, कमला. त्यांच्या मुलाि ंनाव 
होतं कृष्णा. त्यांि ंएक शते होतं गावात. पण 
आता ते आपली सारी जमीन गमावून बसले होते 
आणण शहरात नोकरी करायला आले होते. लाल 
बाग त्यांना आपल्या देशािी तर रमेश त्यांना 
आपल्या शतेािी आठवण करून देत असे. “रमेश!” 
अशी हाक मारल्यावर त्यांना बरं वाटत असे.  



पण भारतातील त्या छोट्याशा शहरािा 
महापौर गवत कापणाऱ्या त्या मेंढ्याने समाधानी 
नव्हता. त्याने बागेच्या अचधकाऱ्याला बोलावल.ं  

“आपल्याकड ेगवत कापायला एक यतं्र 
असायला हव,ं” महापौर म्हणाले.  

“पण त्यािी ककंमत परवडणार नाही आपल्याला,” 
अचधकारी म्हणाला.  

“लोकांना आपल्या शहरािा अलभमान वाटला 
पादहजे,” महापौर खेकसल.े “लोक देणग्या देतील 
यतं्रासाठी.”  



यतं्रासाठी लोकांनी देणग्या ददल्या. राजेंद्र, 
कमला आणण कृष्णा यांनीही थोड ेपसेै दान ददले.  

लोकांना आपल्या शहरािा अलभमान 
बाळगायिा होता. पण त्यांना हे माहीत नव्हत ंकी 
आपण ददलेल्या देणग्यांमधनू जे यतं्र आणणार 
आहेत, त ेरमेशिी जागा घेणार आहे.  



रमेशने पदहल्यांदा जेव्हा यंत्राला 
गवत कापताना पादहलं तेव्हा तो खपू 
उदास झाला. मान खाली घालून तो 
बागेतून बाहेर पडला आणण दरू एका 
टेकडीवर तनघून गेला.  



ततथे तो गवत िरणाऱ्या एका मेंढ्यांच्या कळपात सामील झाला. 
रमेश वतुकळ वा ताऱ्याच्या आकारात गवत का खातो, हे त्या 
मेंढ्यांना उमगलं नाही. त्यांना असंही ददसलं की रमेश 
अध्येमध्ये आपली मान उंिावून उदास नजरेने टेकडीच्या 
पायथ्याशी पाहात राहातो. मग त ेरमेशला एकटं सोडून रवंथ 
करत बसू लागले.   



पुढल्या सुट्टीच्या ददवशी राजेंद्र, कमला 
आणण कृष्णा आणण आणखी बरेि लोक 
नेहमीसारख ंकफरायला लाल बागेत गेले. 
त्यांनी तळ्यातील कमळं, कािचे्या घरातील 
रोपटी, कारंज्याि ंपाणी, पळसािा लालभडक 
फुलोरा या साऱ्यािा आनंद घेतला. पण जेव्हा 
ते कुरणात आले तेव्हा ततथे रमेश नव्हता. 
फक्त एक यंत्र होतं.   



ते यंत्रािी पाठ थोपटू शकत 
नव्हते, त्याि ंडोकं कुरवाळू शकत 
नव्हते की त्याच्या पाठीवर िढून कफरू 
शकत नव्हते. पररणामी, हळूहळू 
लोकांनी बागेत येणं बंद केलं. कामाि े
ददवस असोत वा सुट्टीि,े आता कुणीही 
बागेत येत नव्हतं.   



महापौरांनी बागेच्या अचधकाऱ्याला बोलावलं. 
“लोक कुठायत?” महापौर खेकसले.  

“रमेश गेल्यापासून लोक येत नाहीत बागेत,” 
अचधकारी उत्तरला.  

“आपण त्या मेंढ्याला शोधनू काढलं पादहजे!” 
महापौर गरजले.  



रमेशला हुडकून काढण्यासाठी एक 
सलमती बनवण्यात आली. पण ही सलमती 
मेंढ्यांच्या कळपातून रमेशला ओळख ू
शकली नाही.  



मग राजेंद्र, कमला आणण कृष्णा रमेशला शोधायला 
टेकडीवर गेले. राजेंद्रला वाटलं की रमेशच्या अंगावरच्या 
लोकरीला स्पशक करून तो त्याला ओळखू शकतो. कमलाला 
वाटलं की ती रमेशिी नजर पाहून त्याला ओळखू शकत.े 
म्हणून राजेंद्र कळपाच्या एका टोकाकडून मेंढ्यांना थोपटू 
लागला. कमला दसुऱ्या टोकाकडून मेंढ्यांि ेडोळे तनरखू 
लागली. पण त्यांना काही रमेश सापडला नाही. अिानक, 
कृष्णािी नजर एका मेंढ्यावर गेली. तो मेंढा एका वडाच्या 
झाडाभोवतीिं गवत वतुकळाकार आकारात खात होता.  



“रमेश!” कृष्णा ओरडला आणण उडी मारून 
मेंढ्याच्या पाठीवर बसला. “एक फेरी मारून आण!” 
आणण अशा तऱ्हेने रमेश पनु्हा लाल बागेत आला.   



आता गवत कापणारं यतं्र कुरणातील गवत सरळ 
रेषते, जलदररत्या कापत,ं पण आठवड्यातील फक्त पाि 
ददवस! राजेंद्र, कमला आणण कृष्णा आणण इतर लोक 
खुश आहेत कारण त्यांिं शहर ततं्रज्ञानात अगे्रसर आहे. 
पण लोक आपापल्या कामात मग्न असल्यामळेु त्यांना 
यतं्र पाहाण्यािी सधंी लमळत नाही.  

यतं्र काम करत असत ंतवे्हा फक्त रमेशि 
त्याला बघ ूशकतो. पण आता रमेशला उदास वाटत 
नाही. तो त्यािी मान खाली घालत नाही. कारण 
सटु्टीच्या ददवशी तो स्वत:ि गवत कापणारं यतं्र 
असतो.   



जेव्हा राजेंद्रसारखा माणूस त्यािी पाठ 
थोपटत नसतो वा कमलासारखी बाई त्याि ंडोकं 
कुरवाळत नसते, तेव्हा रमेश कािघराभोवताली 
असलेलं गवत वतुकळाकार आकारात खात असतो, 
कापत असतो. जेव्हा कृष्णासारख्या मुलांना तो 
पाठीवर बसवून कफरवत नसतो, तेव्हा तो कारंजं 
आणण लाल फुलांच्या दरम्यान असलेलं गवत 
खाऊन ताऱ्यािा आकार बनवतो.  




